
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
PEPRI CASCO VELLO. VIGO

NºFICHA: C_004FICHA CATÁLOGO ESPACIOS E ELEMENTOS URBANS PÚBLICOS

NO PROPIO ELEMENTO: Iluminación nocturna do ben.
NO CONTORNO: Tratamento periódico contra fungos, liquens e enfermidades da pedra.

MELLORAS NECESARIAS:

ELEMENTOS A PROTEXER

DATOS XERAIS

OBRAS

Cruceiro

TIPO:
Cruceiro de varal

DENOMINACIÓN:
Cruceiro do Campito

DESCRIPCIÓN:
Levantado sobre un dobre graderío e unha pedra cúbica de arestas achafranadas, o tratamento da pedra que exhibe resposta a un pulido 
minucioso.
O seu capitel, de elevado collarino, amosa unha boa técnica no que o traballo da pedra se refire, acadando unha lograda variante da orde 
xónica con volutas angulares e ábaco habilmente moldurado e contorneado que segue as directrices da estética barroca.
No que respeta á figuración, o máis notable do conxunto, o escultor amosa a súas mellores dotes na Virxe. O modelado, proporción e os 
pregues da imaxe son o mellor da persoaxe, mentres que o Cristo e o escorzo que presenta revelan unhas limitacións maiores. As mesmas 
limitacións presenta o Cristo crucificado cun resultado inferior.

ESTADO CONSERVACIÓN:
Bo

O cruceiro do Campito denuncia material e estéticamente a súa recente factura: o tratamento da pedra que exhibe, resposta a un pulido 
minucioso que aporta ao conxunto unha xeometrización rigurosa pouco enriquecedora.
Malia súa asdcripción tipolóxica tradicional, xunto coas características de estilo e planteamento que exhibe, delatan a moderna concepción 
e execución dun elemento de utilidade hoxendía ornamental.

LOCALIZACIÓN:
Praza do Campito

CATEGORÍA:
Incluido en catáologo

ÁMETO:
Local

INTERESE HISTÓRICO:
C. Medio

INTERESE ARQUITECTÓNICO:
B. Alto

INTERESE URBAN:
B. Alto

NIVEL PROTECCIÓN:
Ambiental

OBSERVACIÓNS:

PROHIBIDAS:

Alteración dos elementos protexidos

PERMITIDAS:

Consolidación ou reforzo das partes danadas da estructura
Dotación de elementos de iluminación ou protección no seu 
contorno
Limpeza
Restauración ou reparación dos elementos deteriorados
Reubicación do cruceiro
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